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Характеристика галузі 

Ядерна енергетика грунтується на перетворенні внутрішньоядерної енергії в інші види: теплову, 
механічну та електричну, а потім використанні її для промислових та побутових потреб. На 
атомних електростанціях (АЕС) ядерна енергія перетворюється в електричну: АЕС використовує 
теплоту, котра утворюється в ядерних реакторах внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер деяких 
важких елементів, і потім перетворює її в електричну енергію. 

Атомна енергетика – це не тільки атомні електростанції, а й комплекс підприємств, які потрібні 
для забезпечення їх паливом. Це рудники, де добувають уранову руду, заводи по її переробці і 
виділенню окислу урану, підприємства, на яких відокремлюють ізотопи урану і створюють 
тепловиділюючі елементи. Після того, як ці елементи з ураном використають на атомній 
електростанції, їх транспортують на завод, де з цього використаного палива відокремлюють 
осколки поділу і неспалене паливо. Цей цикл закінчується захороненням або утилізацією решток 
поділу та інших радіоактивних елементів. 

Атомна енергетика стала окремою галуззю енергетики після Другої світової війни. Сьогодні вона 
відіграє важливу роль в електроенергетиці багатьох країн світу. Ядерна енергія – найбільш 
концентрована форма енергії, котра використовується людиною. Коли ядра важких атомів 
діляться на дві частини, відбувається виділення енергії: миттєве або вибухове – в атомних 
бомбах, і повільне, кероване – в ядерних реакторах. 

В природі існує тільки один елемент, який сам ділиться, – це уран. Уранова руда складається з 
трьох ізотопів: урану-234, урану-235 та урану-238; і тільки уран-235 підходить як паливо для 
ядерних електростанцій. До складу руди входить не більше 0,7% урану-235. Кількість ізотопу 
збільшується в процесі збагачення приблизно до 90% урану-235. 

Для того, щоб уранове паливо та шкідливі і дуже радіоактивні продукти поділу не потрапили в 
навколишнє середовище і не впливали на людину, а також на все інше живе, його поміщують в 
тонкі, схожі на олівець оболонки. Це стальні колонки з товщиною стінки 20-30 мм, з нержавіючої 
сталі. Вони також ще називаються тепловиділяючими елементами (ТВЕЛ), які звичайно 
встановлюються вертикально, щоб потік води чи газу, який протікає між ними, сприймав тепло, 
що виділяється при поділі. Проходячи між гарячими ТВЕЛами, охолоджувальна речовина 
нагрівається, виводиться назовні і використовується для отримання пари, яка необхідна для 
приводу турбогенератора ТЕЦ. 

 

 

 

 

 

 


